Subsidies voor wetenschappelijke projecten
Voorwaarden en procedure najaar 2022
Het LUF beheert een aantal specifieke Fondsen op Naam waarvoor in het najaar een subsidieronde
wordt georganiseerd. Deze fondsen subsidiëren bijzondere wetenschappelijke onderzoeks- en
onderwijsprojecten van wetenschappers van de Universiteit Leiden op een specifiek omschreven
wetenschapsgebied. Verder is er vanuit de algemene middelen van het LUF ruimte om enkele
projectsubsidies toe te kennen. In totaal is in deze subsidieronde ongeveer € 350.000 beschikbaar.
Aanvragen kunnen tot uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 om 13.00 uur worden ingediend. Voor alle
informatie en de link naar de subsidieportal zie de website van het LUF, luf.nl/projectsubsidies.
Inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor
onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. De aanvrager krijgt een
ontvangstbevestiging en wordt uiterlijk in oktober 2022 over de besluitvorming geïnformeerd.
Vragen kan je via cwb@luf.leidenuniv.nl stellen aan het secretariaat van de Commissie voor
Wetenschappelijke Doelbestedingen van het LUF (Klaartje Sluijs). Ook is het mogelijk om via dit
mailadres een telefonische afspraak met het secretariaat in te plannen.
Dit document bespreekt: (1) de projecten die voor subsidiering in aanmerking komen, (2) de
beoordelingswijze van aanvragen, (3) de structuur van aanvragen en de wijze van indienen, (4) de
subsidiabele kosten en (5) de spelregels voor een aanvraag. Verder wordt gemeld (6) hoe het
beoordelingsproces verloopt.

1. Welke projecten komen in aanmerking?
Het LUF wil met zijn subsidies vooral vernieuwende projecten steunen. Het kan daarbij gaan om
onderzoek, maar ook onderwijs. Daarbij gelden de volgende algemene voorwaarden:
• Het gaat om zelfstandige projecten met een looptijd van maximaal 3 jaar en als uiterste
startdatum 1 maart 2023.
• Onderwijsprojecten zijn gericht op meerjarige innovaties of verbeteringen in wetenschappelijk
onderwijs; onderzoeksprojecten kunnen de opstap zijn voor toekomstige omvangrijkere
aanvragen bij NWO, ERC of andere fondsen.
• Belangrijk is dat duidelijk wordt gemaakt waarom voor het ingediende project geen andere
financieringsmogelijkheden aanwezig zijn.
• Onderzoeksprojecten kunnen voor de meeste fondsen alleen worden ingediend door jonge
onderzoekers i die op de datum van indienen maximaal 5 jaar geleden zijn gepromoveerd (datum
bul is leidend). De NWO-extensieregeling is van toepassing.ii (Zie de gedetailleerde toelichting aan
het eind van dit document.)
• Iedere aanvrager kan bij één aanvraag betrokken zijn. Is een aanvrager bij meerdere aanvragen
betrokken, dan worden deze voorstellen door de commissie niet in behandeling genomen.
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2. Hoe worden projecten beoordeeld?
De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van
het LUF, waarin hoogleraren vanuit alle faculteiten van de Universiteit Leiden zitting hebben. De
leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF op voordracht van het College van
Decanen.
Voor alle aanvragen gelden de volgende beoordelingscriteria:
• Het wetenschappelijk belang en vernieuwende karakter van het project.
• De duidelijkheid van de probleemstelling.
• De kwaliteit van de gekozen methodologie.
• CV van de aanvrager passend bij de ambities van het project.
• Een adequate begroting: dit criterium geldt als een noodzakelijke voorwaarde. Indien de
begroting onduidelijk is of niet-subsidieerbare posten omvat, kan de commissie besluiten het
voorstel niet in behandeling te nemen.

3. Wat is de opzet van een voorstel en hoe dien je het in?
De aanvraag wordt ingediend via lufsubsidie.nl. Aanvragen mogen worden ingediend in het
Nederlands of Engels; de samenvatting moet in het Nederlands zijn. De aanvraag bestaat uit:
A. Samenvatting in het Nederlands in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal (maximaal 250
woorden) waarin je ook vermeldt bij welk fonds je een aanvraag doet. (Zie ook punt 5: Wat zijn de
spelregels voor een aanvraag?)
B. Een projectbeschrijving van maximaal 1.000 woorden (zonder referenties mee te tellen), en
maximaal 3 illustraties (tabellen/grafieken/afbeeldingen). Gebruik de volgende indeling:
1. naam project
2. achtergrond/inbedding
3. probleemstelling en doel van het project
4. methodologie van het onderzoek/onderwijs
5. verwachte resultaten
6. implicaties en relevantie
7. planning/tijdpad met startdatum.
C. Begroting van het project met een duidelijke toelichting waarom het project niet elders kan
worden gefinancierd en zich juist leent voor een subsidie door het LUF.
D. Inbeddingsverklaring vanuit de faculteit, waaruit de steun van de faculteit c.q. het instituut blijkt
om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren (zie template op de website).
E. CV van de aanvrager, samengevat in maximaal 2 pagina’s A4, met vermelding van de datum van
promotie (datum bul is leidend) en de universiteit waaraan je bent gepromoveerd. Ben je nog niet
gepromoveerd, dan dient een verklaring van de promotor te worden toegevoegd dat het
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proefschrift voor 1 juli 2022 wordt verdedigd. Als je een beroep doet op de extensieregeling, dient
het CV ook de naam en geboortedatum van elk kind te bevatten.

4. Welke kosten komen voor subsidiering in aanmerking?
Kosten die voor subsidiering in aanmerking komen zijn:
• Zowel materiële als personele kosten, waarbij het belangrijk is om een duidelijke specificatie van
de kosten te geven zonder stelposten of onduidelijke ramingen.
• Alleen de direct noodzakelijke kosten van een project zonder opslag voor overhead. Personele
kosten dienen degenen te betreffen die de werkzaamheden uitvoeren en kunnen het vrijstellen
van onderwijsverplichtingen omvatten.
• Het LUF vergoedt alleen bij hoge uitzondering en duidelijke motivatie de kosten van open-access
publicaties. Zonder een plausibele motivatie kan zo’n post niet in de begroting worden
opgenomen.
• Bij laboratoriumbepalingen die intern kunnen worden gedaan, dient niet meer dan de kostprijs
te worden begroot.

5. Wat zijn de spelregels voor een aanvraag?
Het LUF kent uiteenlopende fondsen voor wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten. Elk
fonds heeft eigen aanvullende criteria met betrekking tot de in aanmerking komende
wetenschapsgebieden. Een overzicht van de fondsen en hun criteria vind je in de bijlage. Bij een
aanvraag gelden de volgende spelregels:
• Het maximum aan te vragen bedrag is afhankelijk van het fonds (zie bijlage).
• Wanneer jouw project bij meer dan één fonds lijkt te passen, kies je voor het meest specifieke
fonds. Een subsidie kan niet op basis van meerdere fondsen worden aangevraagd.
• Bij elk fonds staat het maximale bedrag dat je kunt aanvragen.
• De commissie behoudt zich het recht voor een aanvraag over te hevelen naar een ander fonds.
Verder wordt een projectaanvraag uitgesloten wanneer de aanvrager deze regels niet volgt.
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6. Beoordelingsproces
De aanvragen worden in eerste instantie getoetst op ontvankelijkheid en vervolgens inhoudelijk
beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB), die besluit over de
toekenning, met uitzondering van de volgende fondsen:
• Uit de aanvragen voor de Stichting Verpakking en Milieu maakt de CWB een voorselectie, op
basis waarvan de betreffende besturen tot besluitvorming komen.
• Uit de aanvragen voor het Schild-de Groen Fonds maakt de CWB in samenspraak met het NKIAVL een voorselectie, waaruit de begeleidingscommissie van het fonds een finale keuze maakt.

Leids Universiteits Fonds,
juni 2022
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BIJLAGE: Overzicht Fondsen op Naam voor wetenschappelijke projecten

Alle wetenschapsgebieden
• LUF algemeen voor alle wetenschapsgebieden (aanvraag max. € 35.000).
Gezondheid en geneeskunde
• Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderwijs en onderzoek op het gebied van maag- en
darmgeneeskunde (aanvraag max. € 15.000).
• Schild-de Groen Fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker vanuit het LUMC dan wel
door NKI-AVL-wetenschappers, waarbij een link met het LUMC c.q. de Universiteit Leiden de
voorkeur verdient (aanvraag max. € 22.250).
• P.A. Jager-van Gelder Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oogheelkunde
(aanvraag max. € 16.000).
Rechtsgeleerdheid
• BA Schim van der Loeff Fonds voor een project op het gebied van internationaal recht, in het
bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook projecten op het
gebied van nationaal en internationaal privaatrechtelijke regels betreffende vreemdelingen
komen in aanmerking (aanvraag max. € 8.000).
• Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds voor onderzoek naar en publicatie over het zeerecht, het natte
Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de
bouw (aanvraag max. € 2.600).
• Fonds mr. S.J. Visser (Stichting Praesidium Libertatis 1) ter bevordering van de studie van het
Volkenrecht en Internationaal Privaatrecht (aanvraag max. € 35.000).
Geesteswetenschappen
• Fonds Rijke-Hamaker/FGW (Stichting Praesidium Libertatis 1) voor het verlenen van financiële
ondersteuning aan studenten en promovendi op het gebied der Letteren, in het bijzonder de nietWesterse Letteren, te bereiken door het verstrekken van toelagen (aanvraag max. € 15.000).
Wiskunde en Natuurwetenschappen
• Frans Arnold Wetenschaps Fonds voor het ondersteunen van projecten gericht op zuiver
wetenschappelijk onderzoek in een van de natuurwetenschappen (aanvraag max. € 20.000).
• Fonds Rijke-Hamaker/FWN (Stichting Praesidium Libertatis 1) voor het verlenen van financiële
ondersteuning aan studenten en promovendi op het gebied van Wiskunde en
Natuurwetenschappen, te bereiken door het verstrekken van toelagen (aanvraag max. € 25.000).
Verpakking en milieu
• LUF-SVM Fonds voor projecten op het gebied van verpakking en milieu, gericht op gebruiksgemak
voor de consument en minimalisering van de milieubelasting (voor alleen dit fonds is een
aanvraag van max. € 75.000 mogelijk).
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i

Toelichting bij het criterium ‘jonge’ onderzoekers Dit betekent dat men gepromoveerd is in 2017 of recenter,
dan wel zal promoveren vóór 1 juli 2022, in welk geval men dienaangaande een verklaring van de promotor
dient te overleggen. Het criterium van 5 jaar geldt niet voor de specifieke fondsen op het gebied van
archeologie en rechtsgeleerdheid, omdat het hier kleinere/specifieke onderzoeksgebieden betreft. Ook bij deze
fondsen bestaat voorkeur voor jonge veelbelovende onderzoekers. Voor de fondsen van Stichting Praesidium
Libertatis 1 kunnen ook afwijkende bepalingen gelden; dat is dan bij het betreffende fonds vermeld.
ii

Toelichting bij NWO-extensieregeling Biologische moeders krijgen 18 maanden extensie per kind. Deze
extensie is een compensatie voor de tijd die de zwangerschap, de bevalling en de zorg van een kind met zich
meebrengt en is inclusief eventueel opgenomen ouderschapsverlof en/of verkleining van de omvang van de
formele arbeidstijd. Overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) met een kind dat deel uitmaakt van
de eigen huishouding, krijgen 6 maanden extensie per kind. Deze extensie is een compensatie voor de tijd die
de zorg van een kind met zich meebrengt en is inclusief eventueel opgenomen ouderschapsverlof en/of
verkleining van de omvang van de formele arbeidstijd. Een beroep op zorgtaken is alleen van toepassing op
aanvragers bij wie sprake is/was van aantoonbaar zorgverlof. Doet men een beroep op de regeling, dan graag
van elk kind de naam en geboortedatum vermelden in het CV.
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